
 

KRAJEVNA SKUPNOST DRAGOMELJ – PŠATA 
Svet krajevne skupnosti 
Pšata 28 a 
1262 Dol pri Ljubljani 
 

Z A P I S N I K  

 

                                              9.seje  Sveta krajevne skupnosti Dragomelj – Pšata, 

ki je bila dne 27.12.2019 ob 19. uri  

v prostorih  Gostilne Burica v Dragomelju. 

 

Prisotni člani Sveta KS: Roman LAZAR, Marko KRALJ, Metka MAYR, Janez MIVŠEK, Gregor HAFNER, Jure 
NEMEC, Katja NEMEC 

Ostali prisotni:  Marko Bolta, Drago HAFNER, Marjan KOPAČ (vsi NO KS Dragomelj – Pšata) 
Kristina HAFNER (Občinski svet) in povabljeni krajani: Miha ROŽMAN, Marjan MUHA, Jože URŠIČ, Franc 
SKUBI, Boštjan HOČEVAR, Mark CERAR, Andrej JUG  

Predsednik  Sveta KS, Roman LAZAR predlagal naslednji dnevni red: 

 1. Potrditev zapisnika 8. seje Sveta KS z dne 30.10.2019 

2. Aktivnosti v letu 2019 

3. Program dela v letu 2020 

4. Razno 

 

k točki 1/ 

Brez razprave je bil sprejet 

SKLEP: 

Potrdi se zapisnik 8.seje Sveta KS Dragomelj-Pšata 

 

k točki 2/ 

Predsednik Sveta KS je predstavil delo Sveta KS v prvem letu mandata. Naloge in projekti, katere je Svet 
KS začrtal na prvi seji dolgoročnega značaja. Vsi prisotni so pozdravili izgradnjo igrišča na Pšati, kateri je 
bil predan v upravljanje Občine Domžale. Poglavitna naloga je prometna varnost. V letu, ki prihaja bo ob 



glavni obvozni cesti v Dragomlju zgrajen pločnik, v nadaljevanju pa se projekt nadgradi še z izgradnjo 
pločnika ob stanovanjskih objektih na zahodni strani ceste. V participativni proračun smo predlagali 
izgradnjo pločnika v severnem delu glavne ceste v Dragomlju ter ureditev cestišča med Dragomljem in 
Pšato. V letošnjem letu sta bila očiščena razbremenilnika na Pšati, v letu 2020 pa sledi odstranjevanje 
zelene zarasti in čiščenje kanala v Dragomlju. Že drugo leto smo organizirali kulturno prireditev na Pšat 
pr' Slovenc, ki je med krajani bila lepo sprejeta. Ob tem velja pohvaliti velja dobro sodelovanje z PGD 
Pšata – Dragomelj in OŠ Dragomelj. Predvsem pa je pomembno vključevanje krajanov s katerimi smo 
uspešno izvedli nekaj projektov (pleskanje avtobusne postaje, Peš bus, čistilna akcija. 
  

SKLEP: 

Svet KS Dragomelj-Pšata potrjuje poročilo o delu Sveta KS v letu 2019. 

 

k točki 3/ 

Predsednik sveta KS je podal ključne poudarke Dela sveta KS v letu 2020: 

- PROMETNA VARNOST 

o Uskladitev in dopolnitev prometne signalizacije v Krajevni skupnosti 

o Sodelovanje z Občino kot investitorjem pri izgradnji cestne infrastrukture 

- PROTIPOPLAVNI UKREPI 

o Čiščenje zelene zarasti ob reki Pšata pri Novem Dragomleju 

o Čiščenje kanala Srednjak v Dragomlju 

- PRIREDITVE 

o Materinski dan (soorganizacija z društvom Lipa in OŠ Dragomelj) 

o Tradicionalna kulturna prireditev »Na Pšat' pr' Slovenc«  

- AKCIJE 

o Čistilna akcija v sodelovanju z Občino Domžale in PGD Pšata Dragomelj 

o Akcija Varovanja otrok na poti v Šolo in PEŠ BUS v sodelovanju z OŠ Dragomel jin PGD 
Pšata – Dragomelj 

- SPLETNA STRAN 

o Postavitev spletne strani kraja v sodelovanju s prostovoljci in organizacijami iz naše KS 

 

… in ostale aktivnosti, ki so predmet sodelovanj z organizacijami in pobud iz strani krajanov. 

 



 

SKLEP: 

 

Svet KS Dragomelj-Pšata potrjuje Plan dela Sveta KS za leto 2020. 

 

k točki 4/ 

Predsednik se je ob voščilu za novo leto zahvali vsem svetnikom za vzorno sodelovanje Sveta KS. Posebno 
zahvalo in pohvalo pa je v imenu vseh svetnikov KS izkazal krajanom – prostovoljcem, ki so z dobro voljo 
in pozitivno energijo pripomogli k uspešnim izvedbam številnih aktivnosti v naši KS. Prenesel je še iskrene 
pozdrave in zahvale s strani gospoda ravnatelja naše OŠ, ki se sestanka zaradi odsotnosti ni mogel 
udeležiti. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 20.uri. 

 Zapisala:  Metka Mayr 


